திண்டுக்கல், திருப்பூ , ேகாயம்புத்தூ

ஆகிய

மாவட்டங்களில் முக்கியமான விவசாய உபெதாழில்,
பட்டுப்புழு வள ப்பு. இதற்கு முக்கிய ஆதாரமாக இருக்கும்
தாவரம் மல்ெபr. இத்தாவரத்தின் இைலகள்தான்
பட்டுப்புழுக்களுக்கான உணவு. மல்ெபr சாகுபடி ெசய்ய,
பட்டு வள ப்புத்துைற ெபரும்பாலும் ரசாயன
உரங்கைளேய பrந்துைரத்தாலும், அைத இயற்ைக
ேவளாண்ைம முைறயில் சாகுபடி ெசய்பவ களும் உண்டு.
அந்த வைகயில், ஜ:ேரா பட்ெஜட் ேவளாண்ைம முைறயில்
மல்ெபr சாகுபடி ெசய்து பட்டுப்புழு வள ப்பில் ஈடுபட்டு
வருகிறா கள், திருப்பூ

மாவட்டத்ைதச் ேச ந்த

நித்தியானந்தம்-புஷ்பலதா தம்பதி.
உடுமைலப்ேபட்ைட வட்டம், சுங்காரமடக்கு கிராமத்தில்
நித்தியானந்தம், புஷ்பலதா ஆகிேயா

விவசாயம்

ேமற்ெகாண்டு வருகிறா கள். ஒரு முற்பகலில் அவ களின்
வயலுக்குள் நுைழந்ேதாம். ெசாட்டுந: ப் பாசன
உரத்ெதாட்டியில் ஜ:வாமி தக் கைரசைலக்
கலந்துெகாண்டிருந்த நித்தியானந்தம் நம்ைம மகிழ்ச்சியாக
வரேவற்றா . அவrன் மைனவி புஷ்பலதா நாட்டுப்
பசும்பாலில் தயாrத்த ேதந:

ெகாடுத்து உபசrத்தா .

இயற்ைகக்கு மாற்றிய பயிற்சி
ேதந:

அருந்திக்ெகாண்ேட ேபச ஆரம்பித்த நித்தியானந்தம்,

“எனக்கு இந்த ஊ தான் பூ வகம்.
:
இங்க ெமாத்தம் 15 ஏக்க
ெநலம் இருக்கு. அதுல 13 ஏக்க

ெநலத்துல ெதன்ைன

ேபாட்டிருக்ேகாம். இைவெயல்லாம் 30 வருஷமா காய்ப்புல
இருக்கிற மரங்கள். மீ தமுள்ள 2 ஏக்க ல ெவங்காயம்,

மக்காச்ேசாளம், த:வனப்பயி னு ெவள்ளாைம ைவப்ேபாம்.
ஈேராடுல நடந்த ஜ:ேரா பட்ெஜட் பயிற்சியில் கலந்துக்குற
வைரக்கும், நானும் அதிகளவுல ரசாயன உரங்கைளத்தான்
பயன்படுத்திட்டு இருந்ேதன். ‘பசுைம விகடன்’ல வந்த
அந்தப் பயிற்சி பத்தித் ெதrஞ்சு அதுல கலந்துகிட்ேடன்.
அதுக்கப்புறம் என்ேனாட விவசாயேம தைலகீ ழா
மாறிடுச்சு.
நிலத்ைத வளமாக்கிய ஜவாமிதம்
பயிற்சி முடிச்சு வந்ததுேம ெமாத ேவைலயா ஒரு நாட்டு
மாட்ைட வாங்கிட்டு வந்ேதன். அேதாட சாணம், சிறுந: ல
இருந்து ஜ:வாமி தம் தயாrச்சு மரங்களுக்குக் ெகாடுக்க
ஆரம்பிச்ேசன். மரங்கள்ல நல்ல மாற்றம் ெதrய
ஆரம்பிச்சது. 2008-ம் வருஷத்துல இருந்து இப்ேபா
வைரக்கும் ஜ:ேரா பட்ெஜட் விவசாயம்தான் ெசஞ்சுட்டு
இருக்ேகன். இந்த ஒன்பது வருஷத்துல, ஒரு ைகப்பிடி
அளவுகூட ரசாயன உரத்ைத நிலத்துல ேபாட்டதில்ல.
பதினஞ்சு ஏக்க ல எந்த இடத்துல மண்ைணக்
கிளறினாலும், அங்க ெகாத்துக்ெகாத்தா மண்புழு இருக்கும்.
அந்தளவுக்கு மண் வளமாயிடுச்சு” என்று ஜ:ேரா பட்ெஜட்
முைறக்கு மாறிய கைத ெசான்ன நித்தியானந்தம்,
பட்டுப்புழு வள ப்புக் குறித்துச் ெசால்ல ஆரம்பித்தா .
ெதன்ைனயில் ஊடுபயிராக மல்ெபr
“எங்க பகுதியில ெநைறய ேப

பட்டுப்புழு வள ப்புல

ஈடுபட்டிருக்காங்க. அதுல கணிசமான லாபம்

கிைடக்குதுனு ேகள்விப்பட்டு, நாங்களும் அதுல
இறங்கலாம்னு முடிவு பண்ணிேனாம். ஏற்ெகனேவ
பயிற்சி சமயத்துல பாேலக்க கிட்ட ‘ெதன்ைனக்கு
இைடயில் மல்ெபr நடவு ெசய்யலாமா?’னு
ேகட்டிருந்ேதன். அவ , ‘தாராளமா நடவு ெசய்யலாம்.
மல்ெபr ெதன்ைனக்கு நட்புப்பயி தான்’னு
ெசால்லியிருந்தா . அதனால, ைதrயமா ெதன்ைனக்கு
இைடயில ஊடுபயிரா மல்ெபr பயிைர நடவு ெசய்ய
முடிெவடுத்ேதன். அடுத்ததா, பட்டு வள ச்சித்துைற
ெகாடுக்குற பயிற்சி வகுப்புலயும் பயிற்சி
எடுத்துக்கிட்ேடன்.
வழக்கமா ஒரு ஏக்க

நிலத்துல 5,600 மல்ெபr நாத்துகைள

நடவு ெசய்யலாம். ஆனா, ஊடுபயி ங்கறதால அஞ்சு
ஏக்க லேய 12 ஆயிரம் நாத்துகளதான் நடவு ெசய்ய
முடிஞ்சது. ெதன்ைன மரங்களுக்கு இைடயில, ந:ளமா
கிடங்கு (1 அடி ஆழம், 4 அடி ஆகலம் ெகாண்ட கால்வாய்)
எடுத்து, அதுல பண்ைணக் கழிவுகைளக் ெகாட்டி,
ெதன்ைனக்குத் தண்ண : ப் பாய்ச்சிக்கிட்டு இருந்ேதன்.
அந்தக் கிடங்குேலேய ெரண்டு அடி இைடெவளியில்
மல்ெபr நாத்துகைள நடவு ெசஞ்சு ெசாட்டுந: ப் பாசனம்
அைமச்சுட்ேடன்.
இப்ேபா ெதன்ைனக்குனு தனியா பாசனம் ெசய்றதில்ல.
ெரண்டு வாரத்துக்கு ஒரு தடைவ, ஏக்கருக்கு 200 லிட்ட
ஜ:வாமி தம்ங்கிற கணக்குல பாசன தண்ணிேயாட
ேச த்துக் ெகாடுத்துடுேவன். ஜ:வாமி தம் விடுறதால
மல்ெபrச் ெசடிகள் நல்லா வளருது. மல்ெபrைய
ஒருமுைற நடவு ெசஞ்சிட்டா, 25 வருஷம் வைரக்கும்

பலன் ெகாடுக்கும்” என்று நித்தியானந்தம் முடிக்க, அவrன்
மைனவி புஷ்பலதா ெதாட ந்தா ... “இது ‘எம்.ஆ -2’ங்கிற
வrய
:
ரக மல்ெபr. வறட்சிய தாங்கி வளரும். பட்டு
வள ப்புக்கு மல்ெபr ெராம்ப முக்கியம். ஜ:வாமி தம்
ெகாடுக்கிறேதாட, வருஷத்துக்கு ஒரு தடைவ ஏக்கருக்கு
400 கிேலாங்கிற அளவுல புங்கன் பிண்ணாக்ைகயும்
ேவப்பம் பிண்ணாக்ைகயும் கலந்து, ெசடிகேளாட தூ ல
ேபாட்டுடுேவாம். அதனால, ேவ

சம்பந்தமான ேநாய்கள்

வ றதில்ைல. அப்பப்ேபா ேதைவயான உயி
உரங்கைளயும் ெகாடுக்கிறதால, மண் வளமா இருக்கு.
பயிரும் ெசழிப்பா வளருது.
ஊடுபயிரா மல்ெபr ேபாட்டிருந்ததால குைறவான
அளவுலதான் மகசூலாச்சு. அதனால, மாசம் 50 ஆயிரம்
புழுக்கள்ங்கிற கணக்குலதான் வள க்க முடிஞ்சது.
அதுமூலமா ஒரு மாசத்துக்கு 90 கிேலா பட்டுக்கூடு
உற்பத்தி ெசஞ்ேசாம். இயற்ைக விவசாய முைறயில
விைளஞ்ச இைலகைளச் சாப்பிட்டதால, புழுக்கள் எந்த
பாதிப்பும் இல்லாம நல்லா வளந்தது. பட்டு
வள ச்சித்துைற அதிகாrகள் எங்கைளக் கூடுதலா
புழுக்கைள வள க்கச் ெசான்னாங்க. அதனால, 2 ஏக்க
ெநலத்துல தனிப்பயிராேவ மல்ெபr நடவு
ெசஞ்சுருக்ேகாம். அதுக்கான நாத்துகைளயும் நாங்கேள
உற்பத்தி ெசஞ்சு நட்டுட்ேடாம்” என்றா .
நிைறவாகப் ேபசிய நித்தியானந்தம், “நாங்க நடவு
ெசஞ்சுருக்குற அளவு மல்ெபrைய ெவச்சு கிட்டத்தட்ட 300
முட்ைடத் ெதாகுதிகைள வாங்கலாம். அதுல ஒன்றைர

லட்சம் புழுக்கள் வைர வள க்க முடியும். தண்ண : ப்
பற்றாக் குைறயால இப்ேபாைதக்கு 200 முட்ைடத்
ெதாகுதிகள் மூலமா, ஒரு லட்சம் புழுக்கள்
அளவுக்குத்தான் வள த்துட்டு இருக்ேகாம். கடுைமயான
தண்ண : ப் பற்றாக்குைறயிலும் இவ்வளவு மல்ெபr
உற்பத்தி ெசய்ய முடியுதுனா, அதுக்கு ஜ:ேரா பட்ெஜட்
விவசாய முைறதான் காரணம்.
ஒரு லட்சம் புழுக்கள் வள ப்பது மூலமா மாசம்
சரசாrயா 200 கிேலா பட்டுக்கூடு உற்பத்தி ெசய்ய
முடியும். நாங்க 190 கிேலா அளவுக்கு உற்பத்தி ெசஞ்சுட்டு
இருக்ேகாம். ஒரு கிேலா பட்டுக்கூடு, 400 ரூபாய்ல இருந்து
600 ரூபாய் வைர விற்பைனயாகும். எப்படிப் பா த்தாலும்
மாசம் 1 லட்சம் ரூபாய்க்குக் குைறயாம வருமானம்
கிைடச்சுட்டு இருக்கு. அதுல, ெசலெவல்லாம் ேபாக மாசம்
75 ஆயிரம் ரூபாய்க்கு ேமல லாபம் கிைடச்சுடும்” என்றா ,
மகிழ்ச்சியுடன்.
ெதாட புக்கு,

நித்தியானந்தம்,
ெசல்ேபான்: 99654 18009

ஒரு ஏக்கrல் ரூ. 40 ஆயிரம் லாபம்!
“நாங்க நல்ல முைறயில் பட்டுப்புழு வள ப்ைபச்
ெசஞ்சுட்டு வ றதால, பட்டு வள ச்சித் துைற நடத்துற
கூட்டங்கள்ல ேபச வாய்ப்பு ெகாடுக்கிறாங்க. அேதமாதிr
திருச்சியில், பசுைம விகடன் நடத்தின ேவளாண்

கண்காட்சியிலயும், என்ைன வல்லுநரா அைழச்சு...
பட்டுப்புழு வள ப்புப் பத்தி கண்காட்சிக்கு
வந்தவங்களுக்குச் ெசால்லிக்ெகாடுக்க ெவச்சாங்க.
இைதப் ெபrய அங்கீ காரமா நிைனக்கிேறன். அதுக்குக்
காரணம் ஜ:ேரா பட்ெஜட் விவசாயம்தான். ேபான அஞ்சு
வருஷமாேவ பட்டுக்கூடுக்கு நல்ல விைல கிைடச்சுட்டு
இருக்கு. கிேலா 400 ரூபாய்க்கு குைறயுறதில்ல. சில
சமயங்கள்ல 650 ரூபாய்க்ெகல்லாம் விற்பைனயாச்சு. ஒரு
ஏக்க ல மல்ெபr வள த்து பட்டுப்புழு வள ப்புல
ஈடுபட்டா, மாசம் 40 ஆயிரம் ரூபாய் கண்டிப்பா லாபம்
எடுக்கலாம்” என்கிறா , நித்தியானந்தம்.

மல்ெபr சாகுபடி
மல்ெபrையச் சாகுபடி ெசய்வது குறித்து நித்தியானந்தம்
பகி ந்துெகாண்ட விஷயங்கள் இங்ேக...
ஒன்பது மாத வயதுைடய ெசடிகளிலிருந்து
விைதக்குச்சிகள் எடுத்து, நாற்று உற்பத்தி ெசய்யலாம்.
தாய்ச்ெசடிகளில் ெசதில் பூச்சி, பூஞ்சணம், ேவரழுகல்
உள்ளிட்ட ேநாய்கள் தாக்கப்படாதைவயாக இருக்க
ேவண்டும். விைதக்குச்சிகள் 2 ெசன்டிமீ ட்ட

பருமனும் 6

அங்குல ந:ளமும் இருக்க ேவண்டும். ஒவ்ெவாரு
விைதக்குச்சியிலும் மூன்று கணுக்கள் இருக்க ேவண்டும்.
3 மீ ட்ட

ந:ளம், 1 மீ ட்ட

அகலம், 10 ெசன்டிமீ ட்ட

உயரத்துக்கு நாற்றங்கால் படுக்ைககைள அைமக்க
ேவண்டும். படுக்ைககளில் ெதாழுவுரத்ைதத் தூவிச்

சமப்படுத்த ேவண்டும். பிறகு, படுக்ைககளில் இட்டு
இரண்டு கணுக்கள் மண்ணுக்குள் இருக்குமாறு
விைதக்குச்சிகைள நடவு ெசய்ய ேவண்டும். வrைசக்கு
வrைச 20 ெசன்டிமீ ட்ட , ெசடிக்குச் ெசடி 10 ெசன்டிமீ ட்ட
இைடெவளி இருக்க ேவண்டும். வாரம், இரண்டு முைற
பாசனம் ெசய்ய ேவண்டும். மாதம் ஒருமுைற ஜ:வாமி தக்
கைரசைலப் பாசன ந:ருடன் கலந்து விட ேவண்டும்.
மூன்று மாதங்களில் நாற்றுகள் தயாராகிவிடும்.
ெசம்மண் நிலங்களில் மல்ெபr நன்றாக வளரும்.
ெசம்மண் நிலம் இல்லாதவ கள் ஏக்கருக்கு 10 டன்
ெசம்மண்ைணக் ெகாட்டி, அதில் மல்ெபr நடவு
ெசய்யலாம். ஒரு ஏக்கருக்கு 8 டன் ெதாழுவுரத்ைதக்
ெகாட்டி உழவு ெசய்து பாத்திகள் அைமத்துக்ெகாள்ள
ேவண்டும். பாத்திகளில் 2 அடி இைடெவளியில்
நாற்றுகைள நடவு ெசய்ய ேவண்டும். நடவுக்கு முன்
பீஜாமி தக் கைரசலில் நாற்றுகைள விைதேந த்தி ெசய்ய
ேவண்டியது அவசியம்.
மண்ணின் ஈரப்பதத்ைதப் ெபாறுத்துப் பாசனம் ெசய்ய
ேவண்டும். மாதம் ஒருமுைற கைள எடுக்க ேவண்டும்.
மாதத்துக்கு இரண்டு முைற பாசன ந:ருடன் ஏக்கருக்கு 200
லிட்ட

என்ற அளவில் ஜ:வாமி தக் கைரசைலக் கலந்து

விட ேவண்டும். நடவு ெசய்த நான்கு மாதங்கள் கழித்து
மல்ெபr இைலகைள அறுவைட ெசய்யலாம். ெதாட ந்து
45 நாள்களுக்கு ஒருமுைற அறுவைட ெசய்யலாம்.

விைத ேநத்தி
தண்ண : 20 லிட்ட , பசுஞ்சாணம் 5 கிேலா, பசுமாட்டுச்
சிறுந:

5 லிட்ட , சுத்தமான கல் சுண்ணாம்புத்தூள் 50

கிராம், வளமான நிலத்தின் மண் ஒரு ைகப்பிடி அளவு
எடுத்துக்ெகாண்டு அைனத்ைதயும் ஒன்றாகச் ேச த்துக்
கலக்கி, 12 மணி ேநரம் ைவத்திருந்தால் பீஜாமி தம் தயா .
மல்ெபr விைதக்குச்சிகைள 2 மணி ேநரம் பீஜாமி தக்
கைரசலில் ஊறவிட்டு நடவு ெசய்ய ேவண்டும்.
அேதேபால, நாற்றுகளின் ேவ ப்பகுதிையப் பீஜாமி தக்
கைரசலில் மூழ்க ைவத்து எடுத்து நடவு ெசய்ய
ேவண்டும். இப்படிச் ெசய்தால் ேவரழுகல், ேவ ப்புழு, ேவ
கைறயான் ஆகியைவ தாக்குவதில்ைல.

பயிற்சி இலவசம்
தமிழ்நாடு அரசு, பட்டு வள ச்சித்துைறயின் குடிமங்கலம்
வட்டார இளநிைல ஆய்வாள

ஷாநவாஸ், பட்டுப்புழு

வள ப்புக் குறித்துச் சில விஷயங்கைளப்
பகி ந்துெகாண்டா . “உடுமைலப்ேபட்ைட வட்டாரத்தில்
ெவண்பட்டுக்கூடு உற்பத்தி சிறப்பாக இருக்கிறது. சrயான
நுட்பங்கைளக் கைடப்பிடித்து 90 சதவிகிதத்துக்கு ேமல்
மகசூல் எடுக்கும் விவசாயிகள் இருக்கிறா கள். ஆண்டுக்கு
5 ஆயிரம் டன் பட்டு நூல் ேதைவப்படுகிறது. ஆனால்,
அந்தளவுக்கு உற்பத்தியில்ைல. அதனால், இறக்குமதி
ெசய்ய ேவண்டியுள்ளது.
மல்ெபr நடவு, புழு வள ப்பு மைன, தளவாடங்கள்,

உபகரணங்கள், ெசாட்டுந:

கருவிகள் ஆகியவற்ைற வாங்க

விவசாயிகளுக்கு மானியம் வழங்கப்படுகிறது. சிறு, குறு
விவசாயிகளுக்கு ஏக்கருக்கு 30 ஆயிரம் ரூபாயும் ெபrய
விவசாயிகளுக்கு ஏக்கருக்கு 22,500 ரூபாயும் மானியமாக
வழங்கப்படுகிறது.
பட்டு வள ப்பில் ஈடுபட விரும்பும் விவசாயிகளுக்கு,
கிருஷ்ணகிr மாவட்டம் ஓசூrல் உள்ள பட்டுவள ச்சித்
துைற பயிற்சி ைமயத்தில் 5 நாள்கள் இலவச பயிற்சி
வழங்கப்படுகிறது. தங்குமிடம், உணவு, பயணப்படி
ஆகியவற்றுடன் பட்டுப்புழு வள ப்புக்குத் ேதைவயான
உபகரணங்களும் இலவசமாகக் கிைடக்கிறது” என்றா .
ெதாட புக்கு, ஷாநவாஸ்,

ெதாைலேபசி: 04252 226943

புழு மைன
நல்ல காற்ேறாட்ட வசதியுள்ள இடத்தில், 50 அடி ந:ளம் 20
அடி அகலத்தில் புழு வள ப்பு மைனைய
அைமத்துக்ெகாள்ள ேவண்டும். அதில், பட்டு
வள ப்புத்துைறயின் பrந்துைரப்படி 1,500 சதுர அடியில்
புழு வள

படுக்ைககைள அைமக்க ேவண்டும்.

முட்ைடகைள வாங்கி வந்து விவசாயிகேள ெபாrக்க
ைவத்து வள க்க முடியும். இதில் இழப்பு அதிகமாக
இருக்கும் என்பதால், ‘சாக்கி ெசன்ட ’ எனப்படும் இளம்புழு
வள ப்பு ைமயங்களிலிருந்து 7 நாள்கள் வயதுைடய
புழுக்கைள வாங்கி வந்தும் வள க்கலாம். 100

முட்ைடத்ெதாகுதி மூலம் 50 ஆயிரம் புழுக்கைள உற்பத்தி
ெசய்யலாம். 50 ஆயிரம் புழுக்களின் விைல 2,000 ரூபாய்.

